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1. Ứng dụng công nghệ trích xuất thông tin tự động 
để số hóa tài liệu hiệu quả 

Số hóa tài liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu là một trong các giai đoạn 

trong xây dựng chính quyền điện tử. Tuy nhiên làm thể nào để thực 

hiện công việc này một cách hiệu quả là vấn đề được nhiều cơ 

quan, doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt việc tích hợp công nghệ 

trích xuất thông tin tự động của FSI đang được đánh giá cao và cần 

phải được ứng dụng rộng rãi hơn nữa. 

Thủ tục hành chính phiền hà vẫn là khó khăn lớn mà nhiều DN và người 

dân hiện nay phải đối mặt. Trong số 8.093 DN trả lời khảo sát, có tới 

23% cho biết họ phải dành hơn 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực 

hiện các quy định pháp luật của Nhà nước. Gần 30% DN cho biết họ vẫn 

phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký, và vẫn có khoảng 38% DN 

không đồng ý với nhận định rằng, thủ tục giấy tờ đã đơn giản hơn. Chính 

vì vậy cải cách thủ tục hành chính đang là vấn đề được toàn xã hội quan 

tâm, không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là 

nghĩa vụ và quyền lợi của cá nhân và tổ chức.  

 

Một trong những điểm bất cập, gây nhiều khó khăn trong việc cải cách 

thủ tục hành chính đến từ khâu quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ và 

xử lý giấy tờ, dữ liệu. Bởi lẽ, trên thực tế, các tài liệu hành chính hiện tại 

của Việt Nam vẫn được lưu trữ thủ công ở dạng bản cứng và nằm trên 

các giá kệ thông thường. Việc số hóa tài liệu trong thời gian qua cũng 



được chú trọng nhưng hiện vẫn còn manh mún, chưa đồng bộ, vẫn còn 

rất nhiều tại liệu cần phải số hóa. Điều này khiến việc tái sử dụng thông 

tin gặp khó khăn, đặc biệt theo thời gian, khối lượng thông tin càng 

nhiều, các biện pháp tra cứu, tìm kiếm, chia sẻ dữ liệu theo cách truyền 

thống càng bộc lộ nhiều điểm yếu như: kéo dài thời gian giải quyết thủ 

tục, tốn kém nhiều chi phí lưu trữ, nhân sự,… Theo thống kê một ngày 

có khoảng 80% công chức bàn giấy lãng phí khoảng nửa giờ để tìm 

kiếm tài liệu và 60% giành một giờ hoặc nhiều hơn để làm các công việc 

mà đồng nghiệp khác đã và đang thực hiện.  

 

Trước những bất cập như vậy, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đưa 

ra được những giải pháp ứng dụng công nghệ cao như một lời giải kịp 

thời khi các cơ quan hành chính công vẫn đang loay hoay trong việc đi 

tìm lời giải cải cách. 

Đặc biệt công ty cổ phần đầu tư công nghệ FSI được biết đến là đơn vị 

tiên phong trong việc nghiên cứu và cung cấp các giải pháp số hóa tài 

liệu, góp phần đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu 

quả cải cách hành chính. Với công nghệ lõi là nhận dạng và trích xuất 

thông tin tự động IONE, giải pháp số hóa của FSI được nhiều cơ quan, 

doanh nghiệp đánh giá rất cao, bởi nó rút ngắn thời gian số hóa so với 

phương pháp thông thường.  IONE là sự tích hợp của 4 công nghệ nhận 

dạng hàng đầu thế giới như: nhận dạng chữ in(OCR), nhận dạng chữ 



viết tay(ICR), nhận d

logic(ADRT). Chính vì th

việc tạo lập bộ cơ s

 

Bằng nền tảng công ngh

quả, FSI hiện đang thự

cách hành chính và chính quy

trong xây dựng chính ph

sơ tài liệu xây dựng các cơ s

văn bản hành chính nhà nư

với người dân và doanh nghi

 

2. Mã BHXH suốt đời cho Học sinh 

Mã BHXH suốt đời cho HSSV; mức đóng BHYT của HSSV "tăng 

không nhiều"; được thanh toán 100% chi phí khám 

tổng chi phí khám chữa bệnh 1 lần thấp h

thiểu... 

Năm học mới 2017-2018 có m

hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh, sinh vi

n dạng đánh dấu(OMR), nhận dạng c

logic(ADRT). Chính vì thế mà công nghệ này sẽ là trợ thủ

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đ

ng công nghệ cốt lõi đã được triển khai thực t

ực hiện một loạt các giải pháp số hóa ph

cách hành chính và chính quyền điện tử, như: Số hóa h

ng chính phủ điện tử và thành phố thông minh; s

ng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; công ngh

nh nhà nước; cổng thông tin đối thoại giữa chính quy

i dân và doanh nghiệp… 

Theo tienphong.vn

ốt đời cho Học sinh - Sinh viên

ốt đời cho HSSV; mức đóng BHYT của HSSV "tăng 

ợc thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu 

ổng chi phí khám chữa bệnh 1 lần thấp hơn 15% mức l

2018 có một số thay đổi quan trọng khi tham gia bảo 

ểm y tế (BHYT) đối với học sinh, sinh viên (HSSV). 

ng cấu trúc 

ủ đắc lực cho 

dân cư, đất đai… 

 

c tế và có hiệu 

hóa phục vụ cải 

hóa hồ sơ tài liệu 

thông minh; số hóa hồ 

u chuyên ngành; công nghệ số hóa 

a chính quyền 

Theo tienphong.vn 

Sinh viên 

ốt đời cho HSSV; mức đóng BHYT của HSSV "tăng 

ữa bệnh nếu 

ức lương tối 

ột số thay đổi quan trọng khi tham gia bảo 



Xung quanh vấn đề này, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ về tình hình 

HSSV tham gia BHYT tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu - phó giám đốc 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM - cho biết: 

Năm học 2017-2018, 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT sẽ được 

cấp thẻ theo mã số mới. Trong ảnh: một trường hợp học sinh đóng 

BHYT bị té phải bó bột tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM 

- Với sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa ba ngành BHXH, giáo dục 

đào tạo và y tế nên công tác BHYT HSSV luôn được tổ chức, thực hiện 

hiệu quả, tỉ lệ HSSV tham gia BHYT tăng dần qua các năm. 

Năm học 2016-2017 đạt 89% chỉ tiêu, tương ứng 1.464.408 em. 

TP.HCM là một trong những địa phương có số lượng HSSV tham gia 

đông so với cả nước. Tuy nhiên, tỉ lệ tham gia BHYT chưa đồng đều ở 

các trường - đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp ngoài công lập có tỉ lệ tham gia còn thấp. 

Công tác BHYT HSSV hiện còn gặp bốn khó khăn: 

Một là nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc tham gia BHYT của các 

em. Một bộ phận HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp chưa thấy được ý nghĩa nhân văn của chính sách, cũng như yêu 

cầu bắt buộc của pháp luật về BHYT, chưa nghĩ đến dự phòng bệnh tật 

của bản thân và gia đình.  



Hai là thu nhập của một bộ phận dân cư còn thấp nên còn trở ngại trong 

việc tham gia BHYT cho con em, đặc biệt là những gia đình có nhiều con 

cùng đi học.  

Ba là công tác tuyên truyền Luật BHYT chưa phong phú, thiếu sinh động 

để phù hợp với lứa tuổi của các em.  

Bốn là một số trường chưa tích cực tuyên truyền công tác thu BHYT cho 

phụ huynh học sinh cũng như các em sinh viên. 

* Năm học mới 2017-2018, TP.HCM đã đẩy mạnh tỉ lệ HSSV tham gia 

BHYT ra sao, thưa bà? 

- Để thực hiện mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm 2017, 

BHXH TP đã thực hiện nhiều giải pháp: tích cực thực hiện các biện pháp 

tuyên truyền, in tờ rơi phát cho phụ huynh học sinh và các em sinh viên, 

tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa về thủ tục tham 

gia, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh... 

Thêm vào đó, chúng tôi còn phối hợp với Sở Giáo dục - đào tạo TP ra 

văn bản hướng dẫn công tác thu BHYT theo đúng quy định, tạo điều 

kiện thuận lợi cho HSSV tham gia BHYT. Trong đó, linh hoạt phương 

thức thu BHYT để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh vào đầu 

năm học.  

Sở Giáo dục - đào tạo TP cũng chỉ đạo quyết liệt bằng việc giao chỉ tiêu 

tham gia BHYT cho từng cơ sở giáo dục, đưa tỉ lệ HSSV tham gia BHYT 

thành một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng; 

phân loại HSSV chưa tham gia BHYT theo hộ gia đình để phối hợp với 

nhà trường vận động tham gia BHYT... 

Ngoài ra, chúng ta cần tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa công tác 

tuyên truyền, để từng phụ huynh và mỗi em HSSV nhận thức được 

quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT. 

* Theo quy định mới, mỗi người tham gia BHYT, gồm cả HSSV được 

cấp một mã số BHXH để dùng trong quá trình kê khai tham gia 

BHYT, hưởng BHYT và được sử dụng trong suốt cuộc đời. Với quy 

định này, việc tham gia BHYT của HSSV có gặp khó khăn gì không? 

- Năm học 2017-2018 là năm đầu tiên ngành BHXH thực hiện cấp mã số 

BHXH duy nhất cho mỗi người tham gia BHXH, BHYT. Mã số này sẽ 

gắn với quá trình tham gia BHYT, BHXH suốt đời của mỗi người, được 

cập nhật liên tục, giảm thủ tục khai báo lại thông tin của người tham gia 



khi cấp lại thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi ưu đãi của những người tham 

gia BHYT liên tục 5 năm trở lên, không trùng thẻ... 

 

Bà Nguyễn Thị Thu - phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM 

Vì vậy năm học 2017-2018, 100% HSSV tham gia BHYT sẽ được cấp 

thẻ theo mã số mới này. Để thực hiện được việc cấp mã số BHXH 

chúng tôi cần được sự hợp tác của ngành giáo dục đào tạo, nhà trường, 

phụ huynh học sinh và các em sinh viên để việc thu thập thông tin cần 

thiết cho hoạt động này được thuận lợi, đảm bảo tiến độ đặt ra.  

Nhà trường triển khai đến phụ huynh, các em sinh viên kê khai thông tin 

vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT kèm phụ lục 

thành viên hộ gia đình nộp lại cho nhà trường để chuyển cho cơ quan 

BHXH cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và cấp mã số BHXH. 

Trong thời gian HSSV chưa có thẻ BHYT nhưng có phát sinh chi phí 

khám chữa bệnh, để đảm bảo quyền lợi HSSV khi đi khám chữa bệnh 

thì lấy hóa đơn về cơ quan BHXH để được thanh toán lại. 



* Thưa bà, lương cơ sở tăng từ 1-7, vậy mức đóng BHYT của HSSV 

có tăng không? 

- Năm học 2017- 2018 mức phí BHYT của nhóm HSSV có tăng nhẹ. Tuy 

nhiên, với sự hỗ trợ 30% mức đóng từ ngân sách nhà nước, mức đóng 

còn lại của HSSV tăng không nhiều. 

Cụ thể, nếu đóng 6 tháng (HSSV đóng 245.700 đồng, ngân sách hỗ trợ 

105.300 đồng) tổng cộng tăng 24.300 đồng; đóng 9 tháng (HSSV đóng 

368.550 đồng, ngân sách hỗ trợ 157.950 đồng) tổng cộng tăng 36.450 

đồng; đóng 12 tháng (HSSV đóng 491.400 đồng, ngân sách hỗ trợ 

210.600 đồng) tổng cộng tăng 48.600 đồng. 

* Bà có thể cho biết việc đóng BHYT HSSV được thực hiện thế nào? 

Nếu không có điều kiện mua BHYT cả năm thì có thể mua theo quý 

không? Quyền lợi ra sao? 

- Nhà trường thực hiện thu BHYT theo năm tài chính (từ ngày 1-1 đến 

31-12); HSSV (hoặc phụ huynh) được lựa chọn các phương thức đóng: 

3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng hoặc tham gia luôn 15 tháng, 

nhà trường không được áp đặt mua cả năm. 

Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT là được Nhà nước hỗ trợ 30% 

chi phí mua BHYT. Đối với HSSV thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, theo 

quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (ngân sách nhà nước hỗ 

trợ 70%). 

Ngoài ra, HSSV còn được hưởng nhiều quyền lợi khác từ BHYT như 

được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu tổng chi phí khám 

chữa bệnh 1 lần thấp hơn 15% mức lương tối thiểu; được thanh toán 

80% chi phí khám chữa bệnh khi đi đúng tuyến; được thanh toán dịch vụ 

kỹ thuật cao có chi phí lớn (không quá 40 tháng lương cơ sở cho 1 lần 

sử dụng dịch vụ, tương đương 52 triệu đồng).  

Trường hợp phải cấp cứu được khám và điều trị ở bất kỳ cơ sở y tế nào 

khi xuất trình thẻ BHYT... 

* Xin cảm ơn bà! 

Theo tuoitre.vn 

 

 

 



3. Phương thức dùng tờ khai hải quan điện tử được 
đánh giá cao 

 Đi vào hoạt động từ tháng 3/2017, đến hết tháng 9/2017, Cổng 

thông tin tờ khai hải quan điện tử (địa chỉ: 

http://tkhqdt.customs.gov.vn) đã có gần 36.000 lượt truy cập, tra 

cứu thông tin tờ khai. 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg 

nhằm bảo đảm giá trị pháp lý cho việc cung cấp và sử dụng thông tin tờ 

khai hải quan điện tử; đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan 

liên quan quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP, đó là không được yêu 

cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy. Cổng thông tin 

tờ khai hải quan được xây dựng với mục tiêu cung cấp tờ khai hải quan 

điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính 

khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị 

trường.  

 

Sơ đồ giao dịch dùng tờ khai hải quan điện tử 

Việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử góp phần tích cực thực 

hiện các nội dung "giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực 



hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu" và "kết nối 

chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên 

ngành và với cơ quan hải quan" như mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-

2016/NQ-CP. Đồng thời góp phần triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị 

quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ. 

Theo báo cáo, cơ quan Hải quan đã cấp quyền truy cập cho gần 1.100 

tài khoản và tiếp tục tiếp nhận các yêu cầu cấp tài khoản, kết nối hệ 

thống.  

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nếu như 

theo cách làm cũ, việc khai thác thông tin tờ khai hải quan được thực 

hiện thông qua tờ khai hải quan giấy do doanh nghiệp cung cấp.  

Trong trường hợp cần xác minh thông tin trên tờ khai có chính xác hay 

không thì đơn vị yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tờ khai gốc, hoặc điện 

thoại trực tiếp cho hải quan địa phương hoặc gửi thông tin cho cơ quan 

hải quan bằng thư điện tử. Quá trình này gây mất thời gian của tất cả 

các bên liên quan.  

Cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp phản ánh, nhờ có Cổng 

thông tin tờ khai điện tử, việc tra cứu thông tin được thực hiện nhanh 

chóng, đáp ứng nhu cầu kiểm tra thông tin ngay tại thời điểm tiếp nhận 

C/O. Vì vậy mà hoạt động cấp C/O nhanh và chính xác hơn, tiết kiệm 

thời gian và chi phí cho cả VCCI lẫn doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, trong số các nhóm khách hàng sử dụng Cổng thông tin tờ 

khai điện tử, khối ngân hàng có số lượng tra cứu lớn nhất. Trong đó, 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) là đơn vị sử 

dụng dịch vụ với tần suất cao.  

Ngoài ra, trước khi có Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử, đơn vị 

truy cập vào Cổng thông tin của Tổng cục Hải quan 

(www.customs.gov.vn), tra theo mã số và số tờ khai do khách hàng cung 

cấp. 

Tuy nhiên, kết quả tra cứu không cụ thể, ví dụ như không có tên khách 

hàng ở nước ngoài, không có giá trị, tên mặt hàng. Kết quả chỉ cho thấy 

tình trạng đã hoặc chưa thông quan của khách hàng đó. Còn nếu dùng 

Cổng thông tin tờ khai điện tử, cách tra cứu được đơn giản hóa, thông 

tin cụ thể hơn và số liệu cung cấp chi tiết hơn, nhờ đó mà công tác kiểm 

tra đã thuận lợi hơn trước rất nhiều.  



Tờ khai hải quan được sử dụng trong nhiều hoạt động nghiệp vụ của 

các cơ quan quản lý khác nhau như: Hoạt động kiểm tra, giám sát hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; cấp giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa; hoàn thuế, thanh tra thuế, kiểm tra thuế; thanh 

toán, nộp thuế, bảo lãnh thuế nhập khẩu của các tổ chức tín dụng…  

Theo baochinhphu.vn 

 

4. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội: Thủ 
tục sẽ đơn giản, thuận tiện 

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hiện đại hóa các cơ sở quản lý để triển 

khai hiệu quả các quy trình nghiệp vụ cấp sổ, thẻ, chi trả quyền lợi cho 

người lao động 

 Từ 1/1/2018, người lao động làm việc ngắn hạn 1 - 3 tháng cũng 

được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo BHXH Việt Nam, với việc 

cấp mã số BHXH, việc đóng và hưởng bảo hiểm sẽ đơn giản, thuận 

tiện cho đơn vị sử dụng lao động cũng như cho người lao động. 

Theo quy định của Luật BHXH 2014, từ 1/1/2018, đối tượng tham gia 

BHXH được mở rộng thêm bao gồm người lao động có hợp đồng từ 1 - 

3 tháng, người lao động nước ngoài có giấy phép lao động, giấy phép 

hành nghề. 

Mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm là một trong những quy định được 

sửa đổi nhằm hướng tới bảo đảm tính bền vững của Quỹ BHXH trong 

dài hạn. Tuy nhiên, khi thời điểm 1/1/2018 gần kề, nhiều doanh nghiệp 



băn khoăn, việc đóng BHXH cho người lao động làm việc ngắn hạn sẽ 

khiến doanh nghiệp thấy “phiền phức”, bởi lượng lao động này không ổn 

định, thường xuyên chuyển chỗ làm, đặc biệt với các doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất có tính mùa vụ, sử dụng nhiều lao động ngắn hạn. 

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam, người lao 

động dù chỉ làm việc một vài tháng thì vẫn có thể gặp rủi ro và phải đảm 

bảo quyền lợi cho họ. Do đó, khi sửa Luật BHXH đã đưa nhóm lao động 

này vào diện bắt buộc tham gia BHXH. 

Về khâu tổ chức thực hiện, BHXH đã hiện đại hóa các cơ sở quản lý để 

triển khai thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ cấp sổ, thẻ, chi trả quyền 

lợi cho người lao động. 

“Theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính, chúng tôi đã rút ngắn thời 

gian cấp sổ, thẻ cho người tham gia mới. Luật quy định, thời gian là 20 

ngày, nhưng chúng tôi đã rút ngắn chỉ còn 7 ngày. Đó là với người mới 

tham gia. Với người đã tham gia, có mã số BHXH, được trả sổ BHXH, 

thì có thể tham gia đóng bảo hiểm ở bất cứ đâu và với việc đăng ký điện 

tử thì chỉ mất 2 ngày, thậm chỉ trong ngày là xong”, ông Trần Đình Liệu 

cho biết. 

Theo ông Liệu, nhiều công việc trước đây do đơn vị sử dụng lao động 

phải thực hiện thì nay đã chuyển sang BHXH, kể cả việc tiếp nhận, trả 

hồ sơ, giải quyết chính sách. Đơn vị dịch vụ công là bưu điện sẽ đến tận 

nơi nhận hồ sơ, việc trả hồ sơ, sổ, thẻ cũng đến tận nơi, đơn vị sử dụng 

không phải đến cơ quan BHXH, không phải trả phí. Sổ BHXH được trả 

tận tay người lao động. Điều này sẽ tạo điều kiện cho người lao động 

tham gia BHXH thuận tiện, dễ dàng. 

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đang rà soát bổ sung thông tin người tham gia 

để cấp mã số BHXH, tiến tới hoàn thành cấp thẻ BHXH điện tử vào năm 

2020, thay thế hoàn toàn cho thẻ bảo hiểm y tế và sổ BHXH giấy như 

hiện nay. Cơ quan này đang phấn đấu đạt mục tiêu đồng bộ và ghép 

được 70% mã số BHXH cho người tham gia trên toàn quốc và sau đó sẽ 

tiến hành in, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số định danh. 

Cũng từ 1/1/2018, quy định mới về tiền lương đóng BHXH có hiệu lực. 

Theo đó, tiền lương đóng BHXH sẽ bao gồm mức lương, phụ cấp lương 

và các khoản bổ sung khác. Nhiều doanh nghiệp băn khoăn, căn cứ tính 

đóng BHXH sẽ là tổng thu nhập của người lao động? 



Về vấn đề này, ông Trần Hải Nam, Phó vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội cho biết, nền tiền lương đóng BHXH không 

phải là tổng thu nhập của người lao động. Theo quy định hiện hành, tiền 

lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung và được 

phân loại thành 2 nhóm cố định hàng tháng theo kỳ trả lương và các 

khoản không định kỳ. 

“Chỉ những khoản phụ cấp lương và bổ sung được trả cố định theo kỳ 

lương mới tính vào thu nhập để tính mức đóng BHXH”, ông Trần Hải 

Nam nhấn mạnh. 

Các khoản phụ cấp, các khoản bổ sung khác mà phụ thuộc vào kết quả 

sản xuất, doanh số, phụ thuộc vào kết quả làm việc của người lao động 

thì không tính làm căn cứ đóng BHXH. 

Theo ông Nam, nền tiền lương đóng BHXH hiện nay chưa tiệm cận thu 

nhập thực tế của người lao động được nhận. Quy định mới hướng tới 

điều chỉnh mức lương đóng BHXH tiến gần hơn nữa thu nhập thực tế. 

Về tác động đối với doanh nghiệp, ông Nam cho rằng, việc này còn phụ 

thuộc vào thang lương, bảng lương và quy chế trả lương của doanh 

nghiệp. Nếu trong cấu phần tiền lương, mức chi trả lương chiếm đa số 

thì điều chỉnh mức đóng sẽ không đáng kể. Nhưng nếu doanh nghiệp để 

mức lương thấp, phân bổ chủ yếu vào phụ cấp lương và các khoản bổ 

sung khác thì khi điều chỉnh mức đóng theo quy định mới, doanh nghiệp 

sẽ phải đóng thêm. Như vậy, tác động còn tùy thuộc từng doanh 

nghiệp.          

Theo tinnhanhchungkhoan.vn 

 

5. Quý III, Văn phòng Chính phủ xem xét, xử lý 307 
phản ánh, kiến nghị của người dân 

Trong Quý III, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận được 307 phản 

ánh, kiến nghị (PAKN) của người dân thuộc phạm vi xem xét, xử lý; 

đã tiến hành phân loại và chuyển 166 PAKN đến các bộ, ngành, địa 

phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, còn 141 PAKN đề nghị 

người dân cung cấp bổ sung thông tin. 



Theo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ, trong Quý III/2017, các bộ, 

ngành, địa phương đã quán triệt và tổ chức thực hiện có kết quả Quyết 

định số 574/QĐ-TTg. Văn phòng Chính phủ đã tổ chức tập huấn nghiệp 

vụ khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin theo hình thức trực tuyến trong 

ngày 12/9/2017 cho trên 4.000 công chức làm đầu mối tiếp nhận, xử lý 

và trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa 

phương. Định kỳ, có công văn đôn đốc các bộ, ngành, địa phương chưa 

kịp thời xử lý, trả lời PAKN của người dân theo thời hạn quy định. 

Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng 

Thông tin điện tử Chính phủ tại địa 

chỉ https://nguoidan.chinhphu.vnđược Văn phòng Chính phủ phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm hoạt động liên 

tục, ổn định và thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống tấn công 

mạng. 

Từ ngày đưa vào vận hành (ngày 03/4/2017) đến ngày 30/9/2017, Văn 

phòng Chính phủ đã tiếp nhận 808/4.302 PAKN thuộc phạm vi xem xét, 

xử lý. Trong số đó, PAKN về hành vi chiếm 81,43% (658/808), PAKN về 

quy định hành chính chiếm 18,57% (150/808); lĩnh vực người dân kiến 

nghị nhiều nhất là tài nguyên, môi trường (360/808 PAKN, chiếm 

44,55%), tiếp đến lao động, thương binh và xã hội (93/808 PAKN, chiếm 

11,51%), xây dựng (59/808 PAKN, chiếm 7,3%). 

Văn phòng Chính phủ đã tiến hành phân loại và chuyển 457/808 PAKN 

đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; còn 

 



lại 351 PAKN đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin làm 

cơ sở xem xét, chuyển xử lý. 

Riêng trong Quý III năm 2017, Văn phòng Chính phủ tiếp nhận được 

307 PAKN thuộc phạm vi xem xét, xử lý; đã tiến hành phân loại và 

chuyển 166 PAKN đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý 

theo thẩm quyền, còn 141 PAKN đề nghị người dân cung cấp bổ sung 

thông tin. 

Theo kết quả, tính đến ngày 30/9/2017, các bộ, ngành, địa phương đã 

tiếp nhận 457 PAKN của người dân do Văn phòng Chính phủ chuyển để 

xem xét, xử lý theo thẩm quyền; đã xem xét, trả lời được 236/457 PAKN, 

chiếm 51,64%, riêng Quý III năm 2017 đã xem xét, trả lời được 118 

PAKN. 

Số PAKN còn lại (221/457 PAKN, chiếm 48,36%) đang được các bộ, 

ngành, địa phương nghiên cứu xem xét, xử lý. 

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý PAKN 

Để tiếp tục khai thác có hiệu quả công tác tiếp nhận, trả lời PAKN của 

người dân trên Hệ thống thông tin, để Hệ thống này trở thành công cụ 

hữu hiệu giúp Chính phủ lắng nghe và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng 

mắc cho người dân trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục 

hành chính, Văn phòng Chính phủ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 

cần tập trung thực hiện trong Quý IV năm 2017. 

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa 

phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của 

người dân, nhất là đối với các PAKN đã quá hạn chưa xem xét xử lý, trả 

lời người dân. Đồng thời, triển khai nghiên cứu, xem xét xử lý đối với 

một số kiến nghị của người dân chưa đồng tình đối với kết quả trả lời 

của bộ, ngành, địa phương; thực hiện kiểm tra tình hình, kết quả xử lý 

PAKN trong chương trình kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính 

theo kế hoạch. 

Thông tin tới các cơ quan báo, đài về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý 

và trả lời PAKN của người dân để tuyên truyền tới người dân, doanh 

nghiệp về Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của 

người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Đồng thời, kịp thời 

cập nhật, đăng tải công khai kết quả xem xét, xử lý PAKN của các Bộ, 

ngành, địa phương trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 



Triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số trong tiếp nhận, xử lý và trả lời 

PAKN của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin; bảo đảm 

vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin được an toàn, không để xảy ra sự 

cố mất an ninh, an toàn thông tin mạng. 

Theo baochinhphu.vn 

 

6. Nghị định quản lý phân bón mới: Nhiều điều 
khoản khiến doanh nghiệp...'tắc thở'! 

Việc tăng GDP quý 3/2017 lên 7,46% được lý giải là hiệu ứng bước 

đầu của việc xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, là tạo ra khuôn 

khổ thể chế để từng người dân và doanh nghiệp dễ dàng làm ăn, tự 

do kinh doanh, nhưng Nghị định 108/2017 về quản lý phân 

bón, dường như đang... đi ngược lại! 

 

SX-KD phân bón đang bị "bó chặt" bởi nghị định mới 

Muốn khởi nghiệp phải... 3 năm 

Đây là lần thứ 2 ngành nông nghiệp được đón nhận một văn bản luật 

không cần văn bản hướng dẫn, lần thứ 1 là vào năm 1981 khi đón nhận 

Chỉ thị 100 (còn gọi là Khoán 100) và lần này là Nghị định 108/2017 về  



quản lý phân bón ngày 20/9/2017 “có hiệu lực 

thi hành từ ngày ký ban hành”. 

Không thể nhớ hết các nghị định, thông tư, 

thông tư sửa đổi đã được ban hành từ ngày 

đổi mới năm 1986 đến nay về quản lý phân 

bón nhưng điều chắc chắn rằng nghị định có 

độ dài hơn 105 trang A4 lần này là nghị định 

chặt chẽ nhất, toàn diện nhất. Điều toát lên rõ 

nhất “ý tại ngôn ngoại” của 49 điều và 5 phụ 

lục của nghị định là các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, siêu nhỏ trong lĩnh vực phân bón dần 

dần phải “bỏ cuộc chơi” vì quá nhiều cửa ải 

mà chỉ có các doanh nghiệp lớn có trang thiết 

bị hiện đại, có tiềm lực tài chính hùng mạnh 

mới có thể vượt qua “vũ môn”. 

Mục 2 Điều 13 quy định các loại phân bón 

không phải khảo nghiệm chỉ có phân đơn, 

phân phức hợp, phân hữu cơ (loại a – thành 

phần chất chính chỉ có hữu cơ và các dinh 

dưỡng có nguồn gốc nguyên liệu hữu cơ), 

phân hữu cơ truyền thống, ngoài 4 loại trên 

thì tất tần tật đều phải khảo nghiệm mới, ngay 

cả các loại phân bón NPK xưa như trái đất và 

được làm mới bằng công nghệ hơi nước. 

Tuy rằng Nghị định có điều 47 quy định 

chuyển tiếp gồm 13 khoản cho phép sản xuất 

lưu thông tiếp từ 12 tháng đến 5 năm (tùy 

loại) nhưng việc khảo nghiệm lại là cả vấn đề. 

Hiện chưa biết giá biểu chi phí nhưng việc 

khảo nghiệm lại các bộ sản phẩm hàng mấy 

trăm sản phẩm của các công ty như Bình 

Điền, Phân bón miền Nam, Tiến Nông, Lâm 

Thao… cũng sẽ là một khoản khổng lồ. 

Cũng theo nghị định mới thì những ai có ý 

định Start-up (khởi nghiệp) từ phân bón, hoặc 

nhập khẩu phân bón mới không hề dễ,  

ngược lại quá khó, chỉ riêng khảo nghiệm diện hẹp, diện rộng mất 2 năm 

Mù mờ về phân cấp 

quản lý 

Trước Nghị định 

108/2017, việc quản lý 

phân bón có nhiều 

chồng chéo giữa thanh 

tra ngành nông nghiệp 

với quản lý thị trường 

và UBND các huyện và 

ai cũng có quyền lực, 

cũng có quyền lấy mẫu, 

phân tích và… phạt (dù 

chỉ là tham mưu). Thi 

hành nghị định này việc 

chồng chéo lại tiếp 

diễn. Khoản 3, điều 42 

ghi “Bộ Công thương 

chỉ đạo các cơ quan 

quản lý thị trường phối 

hợp với các cơ quan 

đơn vị có liên quan 

thanh tra, kiểm tra việc 

tuân thủ pháp luật trong 

hoạt động buôn bán 

phân bón”; Khoản 7 ghi 

UBND cấp tỉnh “chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn, 

cơ quan chức năng, 

nhiệm vụ trong kiểm 

tra, kiểm soát chất 

lượng phân bón… 

thanh kiểm tra định kỳ 

hoặc đột xuất” – nghĩa 

là... vẫn như cũ. 



và 1 năm hoàn thành các thủ tục thành lập doanh nghiệp như “chạy” quy 

hoạch ngành, giấy phép, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy 

chữa cháy, trang thiết bị, phân tích thí nghiệm…   

Nơi sản xuất giấy phép con 

Không thể nhớ hết các nghị định, thông tư, thông tư sửa đổi đã được 

ban hành từ ngày đổi mới năm 1986 đến nay về quản lý phân bón  

Trước 27/11/2013 việc quản lý phân bón theo danh mục của Bộ NN-

PTNT, sau đấy Nghị định 202/2013 đã đạt được bước tiến bộ quan trọng 

là bỏ danh mục thay bằng giấy chứng nhận trên cơ sở hợp quy của các 

sở NN-PTNT. 

Nay cũng là giấy chứng nhận nhưng lại được gom về Cục BVTV bao 

gồm quản lý đăng ký, khảo nghiệm, sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập 

khẩu, quản lý chất lượng, ghi nhãn, quảng cáo (khoản C điều 42). Như 

vậy giấy chứng nhận của Cục BVTV hiện nay còn to hơn, khó hơn nhiều 

so với danh mục xưa của Cục Trồng trọt. 



Hiện đã có rất, rất nhiều sản phẩm phân bón do Bộ NN-PTNT quản lý lại 

chuẩn bị tiếp nhận thêm khoảng 15.000 sản phẩm từ Bộ Công thương 

chuyển qua, không hiểu Cục BVTV đánh vật như thế nào với kho dữ liệu 

đồ sộ đó và người nông dân, người quản lý phân bón ở các ban ngành 

địa phương cũng sẽ lạc vào mê cung trận nếu không có một App và điện 

thoại thông minh. 

Có người nại ra rằng do VN chưa có tiêu chuẩn phân bón nên tạm thời 

quản lý bằng giấy chứng nhận. Tuy nhiên ai cũng biết rằng cái gọi là tiêu 

chuẩn phân bón ấy chẳng có gì là cao siêu, nếu Chính phủ muốn thì chỉ 

trong 1 ngày các chuyên gia sẽ biên soạn xong. 

Các doanh nghiệp đề nghị làm rõ thêm 3 điểm: 

Ứng xử thế nào với những sản phẩm chuẩn bị hết hạn giấy chứng 

nhận hợp quy? 

Ứng xử thế nào với những sản phẩm mà tiêu chuẩn có độ vênh 

giữa nghị định mới và cũ (hàm lượng axit humic, axit fulvic, các 

nguyên tố trung lượng, vi lượng, trong một số loại phân bón)? 

Tài sản lớn nhất của doanh nghiệp là thương hiệu gắn với sản 

phẩm cụ thể. Làm thế nào để giữ được tên, nhận dạng sản phẩm 

như cũ? 

Theo nongnghiep.vn 

 

7. Nghị định quản lý phân bón mới: 8 bước, chi phí 
khảo nghiệm 6 loại phân bón đã mất 7 tỷ đồng 

Một công ty hàng đầu về sản xuất phân bón ở Hợp chủng quốc Hoa 

Kỳ đã có ý kiến phản ánh Nghị định có quá nhiều giấy phép con... 

Trong bản ý kiến một số vướng mắc trong Nghị định 108/2017 về quản 

lý phân bón có nêu: 

“Hiện nay trên thế giới người ta đã sản xuất phân bón ở dạng công 

nghiệp 4.0 hay còn gọi là sản xuất thông minh, công nghiệp IP, sản xuất 

số là xu hướng kết hợp giữa máy móc và mạng Internet để sản xuất ra 

sản phẩm mà không cần có sự can thiệp quá nhiều của con người. 



Trong xu thế hội nhập với thế giới, Quốc gia khởi nghiệp và các thành 

phần kinh tế khởi nghiệp Chính phủ đã tạo ra nhiều cơ chế chính sách 

cởi mở, thông thoáng cụ thể là bãi bỏ nhiều giấy phép con. Tuy nhiên, 

vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2017 NĐ-CP ngày 

20/9/2017 về Quản lý phân bón đã quy định rất nhiều giấy phép con”, 

đơn kiến nghị viết. 

Cụ thể hơn, công ty này xin phép nhập khẩu 6 sản phẩm phân bón từ 

Mỹ về Việt Nam phải thực hiện các bước sau: 

1. Xin giấy phép nhập khẩu phân bón về khảo nghiệm. 

2. Hợp đồng khảo nghiệm. 

3. Hội đồng xét duyệt đề cương khảo nghiệm của Cục BVTV – Bộ NN-

PTNT cho phép thực hiện. 

4. Sau 2 năm có kết quả khảo nghiệm phải gửi kết quả khảo nghiệm đến 

Cục BVTV để thành lập Hội đồng xét duyệt kết quả. 

5. Sau khi được Hội đồng xét duyệt, Công ty làm đơn xin Cục BVTV các 

sản phẩm đó được phép lưu hành tại Việt Nam. 

6. Sau khi sản phẩm được phép lưu hành ở Việt Nam, Công ty nhập 

khẩu về phải xin đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước. 

7. Sau khi sản phẩm được kiểm tra nhà nước, công ty phải thuê một đơn 

vị chứng nhận hợp quy. 

8. Sau khi sản phẩm được chứng nhận hợp quy, công ty lại đưa hồ sơ 

đó lên Sở NN-PTNT xin công bố hợp quy. 

Qua 8 bước như đã nêu ở trên, riêng chi phí khảo khiệm 6 loại phân bón 

theo quy định trong Nghị định 108/2017 NĐ-CP thì Công ty phải bỏ ra 7 

tỷ đồng để thuê các đơn vị khảo nghiệm trong thời gian 2 năm. Ngoài ra 

còn nhiều chi phí khác không thể liệt kê ra được. 

“Với những quy định như đã nêu ở trên, dám chắc chắn rằng không có 

doanh nghiệp nào dám đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, sản xuất 

phân bón ở Việt Nam”, đơn kiến nghị viết. 

Theo nongnghiep.vn 

 

 



8. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó vay vốn ngân hàng: 
Cần tháo gỡ từ hai phía 

Theo các chuyên gia, hiện nay các DNNVV đang gặp khó khăn trong 

tiếp cận vốn bởi thủ tục vay vốn phức tạp, thiếu tài sản đảm bảo, 

thông tin, tài chính thiếu đầy đủ, kém minh bạch, quy mô sản xuất 

kinh doanh nhỏ, trình độ quản trị tài chính kém… 

 

Vốn tín dụng của NH đã tạo điều kiện cho các DN đầu tư xây dựng cơ 

bản, mua sắm máy móc thiết bị cải tiến phương thức kinh doanh 

Doanh nghiệp kêu khó 

TS Đoàn Duy Khương – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, tại Việt Nam hiện  nay DNNVV chiếm 

khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 

45% GDP, 31% tổng thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Bên 

cạnh việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế, rõ ràng cộng đồng DN này 

đang đóng góp cho sự ổn định công ăn việc làm, góp phần khắc phục rủi 

ro cho nền kinh tế, đưa nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững. 

Dù DNNVV có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhưng có một 

thực tế là không một doanh nghiệp nào có thể đảm bảo đủ 100% vốn 

cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Theo TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ 

tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Hà Nội, vốn 

tín dụng của ngân hàng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư 

xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị cải tiến phương thức kinh 



doanh. Từ đó góp phần thúc đẩy tạo điều kiện cho quá trình phát triển 

sản xuất kinh doanh đựơc liên tục. 

Lợi ích từ vốn tín dụng ngân hàng là điều rõ ràng, không phải bàn cãi, 

tuy nhiên, không phải DNNVV nào cũng có thể tiếp cận với nguồn vốn 

vay. Chia sẻ tại hội thảo “Giải pháp tín dụng cho DNNVV” diễn ra mới 

đây, ông Lâm Văn Chiểu - Phó Giám đốc Công ty TNHH Cường Tân nêu 

lên thực tế, doanh nghiệp sản xuất giống lúa lai F1 hàng đầu Việt Nam 

với diện tích sản xuất lớn nhưng là diện tích đi thuê của bà con nông dân 

rồi quy hoạch lại thành “Cánh đồng mẫu lớn” vùng sản xuất tập trung, 

nhưng phần đất đai sản xuất, hạ tầng cánh đồng không có giá trị thế 

chấp để bảo lãnh vay vốn. 

Cũng theo ông Chiểu, hiện nay các DN đang rất cố gắng gồng mình để 

vượt qua và chống chọi với những khó khăn chung của nền kinh tế hiện 

tại, đặc biệt với các DN nông nghiệp mức độ rủi ro ngày một gia tăng. Do 

đó, ông Chiểu đề nghị hệ thống ngân hàng tăng cường kiểm tra, xem xét 

các DN làm ăn hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ cho vay tín chấp để tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Còn theo ông Trần Quốc Toản – đại diện Công ty TNHH Toản Xuân, 

Chính phủ đã ban hành nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách cho vay 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch và dự kiến 

xây dựng gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao, 

nhưng để chính sách tín dụng đó đến với doanh nghiệp nông nghiệp 

nhất là những DNNVV trên cả nước lại là một vấn đề không dễ đối với 

các tổ chức tín dụng (TCTD) và người được thụ hưởng là các DN… 

Cần sự nỗ lực của cả DN và ngân hàng 

Tín dụng đối với DNNVV trong thời gian vừa qua đã đạt được những kết 

quả nhất định, tuy nhiên theo ông Nguyễn Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ 

trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước (NHNN), việc 

cho vay DNNVV vẫn còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc. 

Ngoài lý do  xuất phát những khó khăn chung của thị trường trong và 

ngoài nước, đại diện NHNN nhận xét phần lớn các DNNVV có quy mô 

nhỏ, vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính hạn chế; trình độ quản trị kinh 

doanh còn bất cập và thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn, phương án 

kinh doanh khả thi. Các DNNVV chưa coi trọng việc cập nhật thông tin 

hoạt động cũng như tổ chức hạch toán kế toán theo quy định ảnh hưởng 

đến quá trình xem xét và thẩm định hồ sơ vay vốn; Thiếu các tài sản để 



bảo đảm cho khoản vay theo quy định hoặc tài sản đảm bảo có giá trị 

thấp, quyền sở hữu tài sản đảm bảo không minh bạch. Nhiều tài sản có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất nhưng chưa được chứng nhận tài sản gắn liền với đất hoặc 

chưa chuyển đổi mục đích sử dụng gây khó khăn trong quá trình định 

giá của ngân hàng. 

Một số DNNVV chưa có sự hợp tác chặt chẽ với ngân hàng khi vay vốn 

hoặc cơ cấu lại khoản nợ đã vay khiến TCTD gặp khó khăn trong việc 

kiểm soát dòng tiền của các DNNVV khi cho vay vốn. 

Về phía ngân hàng, ông Hùng cho rằng một số TCTD còn thiếu kinh 

nghiệm trong việc thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của 

DNNVV, nhất là các DN hoạt động trong các lĩnh vực mới, đặc thù mà 

còn nặng về tài sản đảm bảo cho khoản vay; TCTD không có đầy đủ 

thông tin về doanh nghiệp, không kiểm soát được dòng tiền nên dẫn đến 

tâm lý e dè khi quyết định cho vay các DNNVV. Chính sách bảo lãnh tín 

dụng cho DNNVV còn tồn tại nhiều bất cập, chưa phát huy được hiệu 

quả trong trợ giúp DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, vì vậy chưa 

khuyến khích được các DNNVV tìm đến và các tổ chức tín dụng cho vay 

có bảo lãnh của các tổ chức này. 

Đại diện NHNN cho biết để tiếp tục mở rộng tín dụng hiệu quả, đáp ứng 

kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của DNNVV trong thời 

gian tới, ngành ngân hàng tập trung thực hiện điều hành chính sách tiền 

tệ chủ động, linh hoạt góp phần kiềm chế lạm phát, kiểm soát tỷ giá và 

ổn định kinh tế vĩ mô để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các 

doanh nghiệp, trong đó có các DNNVV; Phối hợp với các Bộ, ngành, địa 

phương trong triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ DNNVV đã được 

quy định trong Luật hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là chính sách về bảo lãnh tín 

dụng cho DNNVV vay vốn TCTD… 

NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục rà soát để cải tiến thủ tục vay vốn 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng, thực hiện các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa TCTD và doanh 

nghiệp; tích cực triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh 

nghiệp để cùng với chính quyền các địa phương trực tiếp tháo gỡ đồng 

bộ những khó khăn, vướng mắc trên tất các các lĩnh vực khác nhau để 

doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng; 

Khuyến khích các TCTD phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng, 



trong đó có các sản phẩm tín dụng đặc thù cho đối tượng DNNVV và các 

sản phẩm mới. 

Ông Hùng cũng cho biết, giải pháp của ngành NH chỉ thực sự phát huy 

hiệu quả khi có sự phối hợp nhịp nhàng từ các cơ quan, bộ ngành, hiệp 

hội và bản thân các doanh nghiệp. Bản thân các DNNVV cũng phải tự 

hoàn thiện, tuân thủ quy định của pháp luật và chủ động cung cấp thông 

tin đầy đủ, trung thực để nâng cao uy tín đối với các TCTD; tham gia 

hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo điều 

kiện cho các TCTD kiểm soát dòng tiền và tình hình tình hình tài chính 

của DN trong quá trình vay vốn. 
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9. Cấp phép xây dựng điện tử: Giảm được 80 ngày 
chờ 

Từ ngày 15-10, quy trình một cửa liên thông điện tử có hiệu lực, DN 

chỉ mất 42 ngày để xin cấp phép xây dựng thay vì 122 ngày như 

trước đây. 

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về quy trình thí điểm cơ chế 

một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng 

(GPXD) thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng TP. Khoảng một tuần nữa, 

khi quyết định này có hiệu lực (15-10), các doanh nghiệp (DN) thay vì 

mất 122 ngày để được cấp phép xây dựng (CPXD) thì sẽ còn 42 ngày, 

giảm được 80 ngày chờ đợi. 

“Giảm thời gian cũng chính là giảm chi phí, nâng cao chất lượng cạnh 

tranh cho DN. Vì vậy, cơ chế một cửa liên thông điện tử góp phần giải 

quyết nhanh hơn thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo 

nên sức hấp dẫn cho DN khi đến với TP.HCM” - Giám đốc Sở Xây dựng 

TP Trần Trọng Tuấn cho biết khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngay 

sau khi quyết định này được ban hành. 

Giải quyết cùng lúc ba thủ tục 

. Phóng viên: Với quy trình hiện nay, để được cấp GPXD cho một công 

trình, DN phải qua rất nhiều “cửa ải”. Còn áp dụng liên thông điện tử thì 

sẽ phải cắt giảm những khâu nào trong quy trình CPXD, thưa ông? 



+ Ông Trần Trọng Tuấn (ảnh): Theo quy 

định hiện hành, việc CPXD với các trình 

tự, thủ tục và thành phần hồ sơ đã được 

quy định cụ thể, không thay đổi. Tuy 

nhiên, khi áp dụng cơ chế một cửa liên 

thông điện tử trong CPXD thực chất là 

giải quyết cùng lúc ba thủ tục là hồ sơ 

thẩm định thiết kế cơ sở, hồ sơ thẩm định 

thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công 

và cấp GPXD thay vì phải tách ra giải 

quyết từng thủ tục như hiện nay. Theo 

cách làm này sẽ giảm được thời gian giải 

quyết từ 122 ngày xuống còn 42 ngày. 

. Như vậy, đường đi của GPXD một công trình theo cơ chế một cửa liên 

thông điện tử sẽ như thế nào? 

 
So sánh thời gian xin GPXD bình thường và một cửa liên thông điện tử 

tại Sở Xây dựng  TP.HCM. Ảnh: VIỆT HOA 



+ Hiện nay, để cấp một GPXD phải trải qua nhiều bước, mỗi bước thủ 

tục lại thực hiện theo quy định pháp luật riêng và tại nhiều sở, ngành 

khác nhau. Chẳng hạn, đăng ký đầu tư thực hiện theo Luật Đầu tư; lựa 

chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thì theo Luật Nhà ở và Luật Kinh 

doanh bất động sản; phê duyệt quy hoạch thực hiện theo Luật Quy 

hoạch đô thị… Việc CPXD tại Sở Xây dựng là khâu cuối cùng trước khi 

triển khai thi công công trình dự án. 

Sau khi thực hiện xong các bước có liên quan trên thì theo quy trình lâu 

nay là chủ đầu tư phải nộp hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở (khoảng 30-

45 ngày) tại Sở Xây dựng. Duyệt xong khâu này mới có cơ sở thực hiện 

tiếp bước hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công (tối 

đa 45 ngày). Cuối cùng là CPXD (30 ngày). Nay theo cơ chế một cửa 

liên thông điện tử thì chủ đầu tư sẽ cùng lúc nộp cả ba thủ tục này và Sở 

Xây dựng sẽ giải quyết trong vòng 42 ngày (kể cả thời gian liên thông 

với các sở, ngành có liên quan). 

Toàn bộ thủ tục và quy trình cấp GPXD sẽ thực hiện công khai trên 

trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng TP 

(http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn ) hoặc cổng thông 

tin điện tử của TP.HCM (http://www.hochiminhcity.gov.vn). DN chỉ 

cần vào các trang và gõ số biên nhận thì sẽ theo dõi và giám sát 

được toàn bộ quy trình cấp GPXD của mình.  

Không phải đi lòng vòng 

. Trước giờ DN muốn nộp hồ sơ đề nghị CPXD thì phải đến rất nhiều sở, 

ngành, đơn vị có liên quan, vừa mất thời gian vừa phiền phức. Cơ chế 

một cửa liên thông có giải quyết được vấn đề này? 

+ Để thực hiện một dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải trải qua rất 

nhiều bước như đã nói ở trên. Lâu nay, khi chủ đầu tư nộp hồ sơ xin 

CPXD, chẳng hạn như hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở thì phải liên hệ Sở 

GTVT để có ý kiến về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thì 

liên hệ cảnh sát PCCC để có ý kiến thẩm định về an toàn PCCC… Tuy 

nhiên, những công đoạn này khi thực hiện cơ chế một cửa liên thông 

điện tử thì Sở Xây dựng sẽ tự liên thông với các sở, ngành có liên quan 

bằng văn bản điện tử có chữ ký số. Do vậy, DN không phải đi lại nhiều 

mà chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả duy nhất một cửa là tại Sở Xây dựng. 



Tuy nhiên, để quy trình này vận hành một cách trôi chảy thì công chức 

được giao nhiệm vụ phải chuyên nghiệp; chủ đầu tư phải có ý thức tôn 

trọng pháp luật; đơn vị tư vấn cũng phải có năng lực hành nghề và 

chuyên nghiệp trong các bước chuẩn bị hồ sơ. Có như vậy thì toàn bộ 

quy trình mới thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả. 

. Xin cám ơn ông. 

Tiếp tục cải cách triệt để 

. Phóng viên: Thật ra CPXD chỉ là khâu cuối cùng để thực hiện 

một dự án. Trước đó DN phải gõ cửa rất nhiều cơ quan khác và 

mất khoảng hai năm để hoàn thành thủ tục pháp lý. Nhân việc áp 

dụng một cửa liên thông CPXD, nếu tất cả các bước đều tập 

trung một đầu mối tại Sở Xây dựng thì chắc chắn đây là điều mà 

bất kỳ DN nào cũng trông đợi. Ông nghĩ sao về việc này? 

+ Ông Trần Trọng Tuấn: Tôi cũng đồng tình với việc cải cách 

triệt để các thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian, tạo mọi điều 

kiện cho DN đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cơ sở 

dữ liệu giữa các ngành còn chưa đồng bộ nên sẽ phải tiến hành 

từng bước. Do đó, trong thời điểm hiện nay chưa thể tập trung 

một đầu mối duy nhất để giải quyết hết mọi thủ tục pháp lý của 

một dự án. 

Mới đây, có DN đề xuất nên chia thành hai giai đoạn trong CPXD 

dự án để rút ngắn thời gian chờ đợi. Cụ thể là tách CPXD phần 

móng và phần thân công trình thành hai giai đoạn thay vì buộc 

phải hoàn thiện một lần như hiện nay. 

Theo quy định hiện hành, chỉ công trình xây dựng cấp đặc biệt và 

cấp I mới được cấp GPXD theo giai đoạn, không áp dụng cho 

công trình cấp II. Tôi cho rằng đề xuất của DN cũng xuất phát từ 

thực tiễn và cũng là cách xử lý hiệu quả nhằm rút ngắn thời gian 

thực hiện dự án. Đồng thời đảm bảo chi phí, hiệu quả đầu tư của 

DN. Sở Xây dựng cũng rất ủng hộ đề xuất trên. Về vấn đề này, 

qua trao đổi công tác với lãnh đạo Bộ Xây dựng, chúng tôi cũng 

có đề xuất và cũng được Bộ đồng tình. Dự kiến sẽ đưa vào nội 

dung cải cách hành chính trong năm 2018. 
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10. Nỗ lực hướng tới nền hành chính hiện đại 

Với quyết tâm hiện đại hóa nền hành chính, trong năm 2017, TP Hà 

Nội đẩy mạnh triển khai và khai thác có hiệu quả các ứng dụng 

công nghệ thông tin (CNTT) để xây dựng chính quyền điện tử, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ thành phố xuống cơ sở. Đến 

nay, công tác này đã đạt nhiều kết quả khả quan trên nhiều lĩnh 

vực, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. 

Nhiều tháng qua, người dân Thủ đô đã không còn xa lạ với mô hình khu 

dân cư, cụm dân cư điện tử tại các phường, xã. Từ thành công ban đầu, 

mô hình "Khu dân cư điện tử" tại phường Hạ Ðình (quận Thanh Xuân) 

đã được nhân rộng tại nhiều quận, huyện như: Long Biên, Bắc Từ Liêm, 

Hà Ðông, Gia Lâm... Ở phường Vạn Phúc, một điểm sáng của quận Hà 

Ðông trong triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), người dân có thể 

thực hiện các giao dịch trực tuyến ngay tại phòng đọc sách báo đặt tại 

Miếu Vạn Phúc và Nhà Văn hóa tổ dân phố 8. Với kinh phí đầu tư 

khoảng 20 triệu đồng/điểm từ nguồn vốn xã hội hóa, tại các điểm, 

phường đã bố trí máy tính, máy in, máy scan, bảng danh mục các thủ 

tục hành chính cấp phường, quận; cử một đoàn viên, thanh niên thường 

xuyên có mặt hướng dẫn người dân nhập hồ sơ trực tuyến, để sau khi 

làm quen công dân có thể tự truy cập tại nhà. Bà Trần Thị Huệ ở tổ dân 

phố 8, phường Vạn Phúc nhận xét, việc bố trí các điểm hỗ trợ DVCTT 

ngay tại khu dân cư rất tiện lợi. Người dân được các đoàn viên thanh 

niên hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng, cho nên việc thực hiện nhanh 

gọn, không phải đến phường chờ đợi, xếp hàng như trước đây. 

Ðể việc triển khai DVCTT được lan tỏa tới cơ sở, Sở Giáo dục và Ðào 

tạo Hà Nội đã phổ biến, phát tờ gấp tuyên truyền và thực hành việc sử 

dụng các DVCTT mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cho 275.982 học sinh tại 

các trường học. Nhiều quận, huyện như: Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, 

Long Biên, Ba Ðình, Chương Mỹ... đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, 

với những hình thức mới, sáng tạo như: Phổ biến thông qua các cuộc 

họp, các hoạt động của tổ dân phố, khu dân cư; thành lập câu lạc bộ tin 

học cựu chiến binh và người cao tuổi; tuyên truyền thông qua bảng 

quảng cáo lắp đặt trong thang máy tại các tòa nhà chung cư; cử cán bộ, 

thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ trực tiếp cho người dân sử dụng 

DVCTT. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tích cực, đã góp 

phần quảng bá, hỗ trợ người dân trong thực hiện các DVCTT do thành 



phố triển khai, là cầu nối để tạo nên những công dân điện tử, thiết lập 

việc giao tiếp giữa công dân với chính quyền điện tử hoàn toàn trên môi 

trường mạng, tránh lãng phí xã hội, nâng cao hiệu quả công tác cải cách 

hành chính và từng bước hiện đại hóa nền hành chính ngay từ cơ sở. 

Song song việc đẩy mạnh DVCTT ngay từ cơ sở, từ đầu năm đến nay, 

TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ 81 DVCTT tới 168 phường, 12 quận và 

10 sở, nâng tổng số DVCTT của thành phố lên 391 DVCTT, mức độ 3, 

mức độ 4, đạt gần 20,4% tổng số thủ tục hành chính của cơ quan nhà 

nước. Theo số liệu thống kê, hiện nay hệ thống DVCTT của Hà Nội đã 

có hơn 5,2 triệu lượt người truy cập, tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đạt 

hơn 94% (225.173 hồ sơ trực tuyến trong tổng số 239.480 hồ sơ). Một 

số lĩnh vực có tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đạt kết quả cao như: Ðăng 

ký kinh doanh đạt hơn 75%, thuế đạt hơn 97%, hải quan đạt 100%, hộ 

chiếu phổ thông đạt hơn 80%. Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2017, ít 

nhất 55% các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4. 

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Phan Lan Tú, để 

đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, Hà Nội đã ban hành kế hoạch 

ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước. Việc triển khai 

được thực hiện trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, để năm 2017 

là năm đột phá căn bản về CNTT. Thí dụ như để tiếp tục triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Hà 

Nội đã giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ 

thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử; nâng cao tỷ lệ cấp giấy 

chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử. Sở cũng thực hiện số hóa toàn bộ 

dữ liệu về doanh nghiệp trên địa bàn. Ðến hết tháng 8-2017, 90% dữ 

liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Ðầu tư được số 

hóa và tiếp tục thực hiện hoàn thiện phần còn lại trong thời gian tới. 

Tổng công ty Ðiện lực TP Hà Nội thực hiện ứng dụng CNTT, đề xuất 

triển khai 

công-tơ điện thông minh trong đo đếm điện năng từ xa. Sở Y tế thí điểm 

việc triển khai ứng dụng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử tại 20 xã, 

phường của các quận, huyện: Long Biên, Ba Ðình, Nam Từ Liêm, Gia 

Lâm, Sóc Sơn để sớm nhân rộng trong thời gian sớm nhất; tổ chức khảo 

sát để triển khai mở rộng hệ thống quản lý khám, chữa bệnh toàn thành 

phố. Ðối với cơ sở dữ liệu về đất đai, thành phố hiện chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ việc đo vẽ và chỉnh lý bản đồ, tạo lập cơ sở dữ liệu, xây dựng 



phần mềm dùng chung. 

Hà Nội hiện đang xếp thứ ba trong số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước 

về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT. Ðồng thời, là địa 

phương dẫn đầu cả nước về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng trong 

năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017. Ðiều này cho thấy, những nỗ lực 

cải cách hành chính, trong đó có hiện đại hóa nền hành chính của Thủ 

đô đã đạt được những kết quả đáng mừng. Mô hình chính quyền điện tử 

của thành phố đang dần rõ nét với những bước đi đồng bộ, chắc chắn, 

thông qua việc xây dựng cơ quan điện tử, công chức điện tử và công 

dân điện tử, hướng tới một nền hành chính hiện đại, nhằm phục vụ tốt 

hơn cho người dân và DN. 

Theo nhandan.com.vn 

 

11. Kiểm tra, trả thông báo 2 bước hồ sơ khai thuế 
điện tử 

Thực hiện nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 

2020; kế hoạch của UBND tỉnh và kế hoạch hành động của Tổng 

cục Thuế; ngay từ đầu năm 2017, Cục Thuế tỉnh Phú Yên đã xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiều nội dung về công tác cải 

cách hành chính thuế. 

 Kế hoạch nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện đồng bộ, toàn diện 

các giải pháp cải cách hành chính mà trọng tâm là: Tiếp tục hỗ trợ, tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thuế; giảm thời gian thực 

hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao 

trách nhiệm cơ quan hành chính nhà nước. 

 Theo đó, ngành Thuế đã triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể 

như: Tổ chức "Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân"; tổ chức 

nhiều hội nghị tập huấn, đối thoại chính sách thuế mới, quyết toán thuế 

năm 2016; triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn 

thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử; ứng dụng công nghệ 



thông tin đối với công chức làm công tác kiểm tra nội bộ; ứng dụng quản 

lý các khoản thu liên quan đến đất, phương tiện… Đặc biệt trong tháng 

9, ngành Thuế cũng đã triển khai quy trình thực hiện kiểm tra và trả kết 

quả hồ sơ khai thuế điện tử 2 bước cho hơn 2.346 tổ chức, doanh 

nghiệp kê khai thuế điện tử. 

 

Nộp thuế tại Chi cục Thuế TP Tuy Hòa - Ảnh: MINH CHÂU 

Quy trình thực hiện kiểm tra và trả kết quả hồ sơ khai thuế điện tử thành 

2 bước được triển khai nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ khai thuế điện 

tử, nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế, hạn chế sai sót dẫn đến 

hồ sơ khai thuế không được nhận, không được hạch toán vào ứng dụng 

quản lý thuế tập trung (TMS). Để thực hiện quy trình này, Tổng cục Thuế 

đã thực hiện nâng cấp ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), ứng dụng 

khai thuế qua mạng (iHTKK), ứng dụng thuế điện tử (eTax) và các ứng 

dụng quản lý thuế khác (QLAC, BCTC, NTK-TMS) nhằm đáp ứng và 

thực hiện kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện 

tử. 

Nội dung quy trình được thực hiện như sau: Bước 1: Kiểm tra và thông 

báo “tiếp nhận” ngay trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 

trong vòng 15 phút (nếu hồ sơ khai thuế không hợp lệ: Tạo thông báo 

bước 1 về việc không tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. 

Nếu hồ sơ khai thuế hợp lệ: Tạo thông báo bước 1 về việc tiếp nhận hồ 



sơ khai thuế của người nộp thuế và lưu hồ sơ, ghi nhận ngày tiếp nhận 

hồ sơ của người nộp thuế theo thông báo bước 1.  

Trước đây hệ thống kê khai thuế điện tử chỉ tiếp nhận và trả thông báo 

theo bước 1. Tại bước này, các hồ sơ có sai sót không được hệ thống 

kiểm tra, xử lý tự động tiếp theo, mà phải do cán bộ thuế theo dõi, kiểm 

tra, xác định lỗi và thông báo qua điện thoại hoặc bằng văn bản, email 

cho người nộp thuế biết.  

Thực hiện quy trình này, hệ thống thiết kế thêm bước 2, bước thực hiện 

kiểm tra và tạo thông báo “chấp nhận/không chấp nhận” trong hệ thống 

ứng dụng quản lý thuế của ngành Thuế (TMS) để gửi thông báo điện tử 

cho người nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chậm 

nhất trong ngày làm việc tiếp theo. Người nộp thuế sẽ căn cứ vào các 

nội dung trên thông báo để điều chỉnh các sai sót của hồ sơ khai thuế 

(nếu có). 

Người nộp thuế chỉ được coi là hoàn thành việc nộp hồ sơ khai thuế khi: 

Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế được coi là hợp lệ và đủ điều kiện 

hạch toán sau khi được cơ quan thuế thông báo xác nhận ở bước 2 (trả 

thông báo bước 2 tại cổng http://nhantokhai.gdt.gov.vn.). 

Thời điểm ghi nhận ngày tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế 

theo thông báo bước 1 là căn cứ để tính thời hạn nộp chậm hồ sơ khai 

thuế điện tử của người nộp thuế. 

 Theo baophuyen.com.vn 

 

12. Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 

Vừa qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định về 

Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử 

trong công tác cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) thuộc thẩm quyền 

của Sở Xây dựng thành phố. Quy trình này được thực hiện thí điểm 

trong thời gian sáu tháng kể từ ngày UBND thành phố ký quyết 

định ban hành (5-10-2017). 

Quy trình được áp dụng cho loại công trình xây dựng sử dụng vốn khác 

thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế bản vẽ thi công và cấp GPXD của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh 

(trừ các công trình liên quan đến tôn giáo, di tích lịch sử - văn hóa, 



tượng đài...). Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Xây dựng 

là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến công 

tác cấp GPXD; tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để chuyển đến các 

đơn vị chuyên môn giải quyết và nhận, trả kết quả. 

Ðón nhận quy trình này, dù còn thí điểm, nhưng nhiều chủ đầu tư, các 

doanh nghiệp ở thành phố tỏ ra rất phấn khởi. Lâu nay, liên quan các 

loại thủ tục về nhà đất, trong đó có thủ tục xin cấp GPXD, người dân, 

doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian, người trong cuộc phải chờ đợi, đi 

lại năm lần, bảy lượt mới cầm được GPXD trong tay. Theo quy trình 

mới, thời gian giải quyết hồ sơ của các thủ tục chỉ còn 42 ngày làm việc, 

rút ngắn khoảng hai phần ba thời gian so với quy trình hiện hành (trước 

đây là 122 ngày) kể từ ngày Sở Xây dựng thành phố nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. Có được kết quả là nhờ Sở Xây dựng (đơn vị chịu trách nhiệm chính 

cấp GPXD) thực hiện liên thông điện tử qua in-tơ-nét các loại hồ sơ, thủ 

tục đến các sở, ngành chức năng cũng như lấy ý kiến các nội dung liên 

quan thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan chức năng, về môi 

trường và đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường), quy hoạch kiến trúc 

(Sở Quy hoạch - Kiến trúc), phòng cháy chữa cháy (Cảnh sát Phòng 

cháy và Chữa cháy) trước khi cấp GPXD. Thay vì các sở, ngành chức 

năng phải cầm hồ sơ "đi hỏi" lẫn nhau và trao qua, trả lại như lâu nay, thì 

tới đây chỉ bằng một cú nhấp "chuột" để gửi các văn bản, hồ sơ, bản vẽ 

cũng như phản hồi kết quả là các cơ quan chuyên môn đã có thể xác 

nhận ý kiến của mình vào quy trình chung để Sở Xây dựng giải quyết 

cấp GPXD. 

Không chỉ rút ngắn thời gian cấp GPXD cho cá nhân và tổ chức, quy 

trình này còn thể hiện yếu tố công khai, minh bạch ở chỗ: Bộ thủ tục và 

quy trình cấp Giấy phép được công khai trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Xây dựng và hệ thống một cửa điện tử của thành phố để các cá 

nhân, tổ chức đề nghị cấp GPXD thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và 

giám sát. Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp GPXD có thể tra cứu và nhận 

thông tin về tình hình xử lý hồ sơ tại hệ thống một cửa điện tử của thành 

phố, hộp thư điện tử và qua tin nhắn điện thoại (SMS)… 

Được biết, quy trình này được sớm đưa vào vận hành là từ sự sẵn sàng 

hợp tác của lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham gia quy trình để Sở 

Thông tin và Truyền thông thành phố mã hóa, tích hợp vào quy trình liên 

thông điện tử. Rõ ràng, để cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả, 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành phải thật sự tiên phong 



trong cung cách phục vụ nhân dân, chuyển từ cơ chế xin-cho sang cơ 

chế phục vụ. Cùng với đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho người dân và doanh 

nghiệp giám sát cán bộ cũng như cả bộ máy chính quyền trong quá trình 

giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo nhandan.com.vn 

 


